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 :بسم اهللا والصالة والسالم  عىل رسول اهللا، وبعد
 ُ مجعــت،منــاهي لفظيــة عقديــة هلــا تعلــق بــأبواب الــرشك رســالة يفه هــذف

اخلـــــاص هبـــــذا  فيهـــــا شـــــتات كـــــالم العالمـــــة حممـــــد نـــــارص الـــــدين األلبـــــاين
ُاملوضـــوع مـــن مجيـــع مـــا وقفـــت عليـــه مـــن تراثـــه املطبـــوع واملـــسموع، مـــع 
ترتيــب مــسائله وتبويبهــا ليــسهل عــىل القــارئ الكــريم تناوهلــا والوصــول ملــا 

 .يريده منها
َّ وقـد ضــممت هـذه الرســالة إىل عمــيل املوسـوعي الــذي مـن اهللا بــه عــيل  َّ ُ ْ َ َ

ً، لكــن رأيــت نــرشها مفــردة ليــسهل  قــسم العقيــدة،موســوعة العالمــة األلبــاين ُ
تناوهلـــــا للبــــــاحثني وطــــــالب العلــــــم املعتنـــــني هبــــــذا املوضــــــوع عــــــىل وجــــــه 

 .اخلصوص، واهللا من وراء القصد
 وكتب

 عامنشادي بن حممد بن سامل آل ن.د
 يف صنعاء اليمن

 حرسها اهللا من كل سوء ومكروه
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 ]: صقال رسول اهللا [
 .»كل يمني حيلف هبا دون اهللا رشك «

 ]: مام بام ترمجناه به ثم قالترجم له اإل[
ــ": قــال أبــو جعفــر الطحــاوي: )فائــدة( رد بــه الــرشك الــذي خيــرج مــن ُ مل ي

لكنــــه أراد أنــــه ال ، و عــــن اإلســــالمًتــــى يكــــون بــــه صــــاحبه خارجـــااإلســـالم ح
 فقـد جعـل مـا ،حلف بغري اهللا تعاىل ألن مـن حلـف بغـري اهللا تعـاىلـُينبغي أن ي

بـــذلك جعـــل مـــن ، و بـــه كـــام جعـــل اهللا تعـــاىل حملوفـــا بـــهًحلـــف بـــه حملوفـــا
 فجعلـه مـرشكا ،ذلـك أعظـم و فـيام حيلـف بـهًحلف به أو مـا حلـف بـه رشيكـا

ــــذلك رش ــــه كــــافراب  بــــاهللا تعــــاىل خارجــــا عــــن ًكــــا غــــري الــــرشك الــــذي يكــــون ب
 ."اإلسالم 
ـــــه رشك لفظـــــي-اهللا أعلـــــم و-يعنـــــي ـــــيس رشكـــــا، و أن األول ، وً اعتقاديـــــاًل

،  وهـو كـالم وجيـه متـني،اآلخـر حمـرم لذاتـه، وحتريمه مـن بـاب سـد الـذرائع
ألن احلــــالف خيــــشى إذا  ؛لكــــن ينبغــــي أن يــــستثني منــــه مــــن حيلــــف بــــويلو

ك إذا حلــف بــاهللا ، وحلفــه بــه أن يــصاب بمــصيبة  يفحنــث ال خيــشى مثــل ذلــ
 ً فـإن بعــض اجلهلـة الــذين مل يعرفـوا حقيقــة التوحيـد بعــد إذا أنكـر حقــا،ًكاذبـا

 فـإذا ،يمينـه يف  وهـو يعلـم أنـه كـاذب،طلب أن حيلف باهللا فعل ولرجل عليه



 
 

٤ 
هللا  وصـدق ا،اعـرتف بالـذي عليـه وطلب منه أن حيلف بالويل الفالين امتنـع

 .﴾﴿: العظيم
  ).٧١-٥/٦٩"(الصحيحة"

                                                
 .]منه[هـ  ا.١٠٦ : اآلية:يوسف) ١(
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 :] أنه قالصروي عن النبي [
َوأبيك« ْ ِ َّ لو سكت!َ َ ُ ما زلت أ،َ ُناول منها ذراعا ما دعوت بهُ ً ُ َ«. 
 .)منكر(
  : ]قال اإلمام[

عـــن أيب ثنـــا حييـــى بـــن أيب كثـــري : ثنـــا إســـامعيل: )٢/٤٨(أخرجـــه أمحـــد 
حــدثني : جملــس ســامل بــن عبــد اهللا يف إســحاق حــدثني رجــل مــن بنــي غفــار

َأن رســــــول اهللاَّ: فــــــالن َُّ َ َأيت بطعــــــام مــــــن خبــــــز وحلــــــم فقــــــال ص َ َ َ ٍ َ َْ َ ْ ْ َ ٍَ ُ ِ ٍ ِ ِ ِنــــــاولني «: ُ ْ ِ َ
َالـــذراع َ ـــوول ذراعـــا فأكلهـــا.»ِّ َفنُ َ َ ً َ ََ َ َ ِ ـــى ال أعلمـــه إال هكـــذا-ِ َ قـــال حيي َ َ ََ َ َّ َِ ُ َُ ْ ََ :  ثـــم قـــال-ْ

َولني الــذراعَنــا« َ ِّ ِْ َفنُــوول ذراعــا فأكلهــا.»ِ َ َ ً َ ََ َ َ ِ َ ثـــم قــال،ِ َ َنــاولني الــذراع«: َُّ َ ِّ ِْ ِ َفقــال يـــا .»َ َ َ َ
َرســـول اهللاَِّ ُ َ إنـــام مهـــا ذراعـــان فقـــال!َ َ َ ِ َِ َ َ َُ َّ ٌفقـــال ســـامل.فـــذكره...: ِ ِ َ َ َ َأمـــا هـــذه فـــال: َ َ ِ ِ َ َّ َ، 

ُسـمعت عبـد اهللاَِّ بـن عمـر يقـول ُ َ َ ْ ْ َْ َ َُ ََ ُ ُقـال رسـو: ِ َ َ َإن اهللاََّ تبـارك وتعــاىل «: ص ُل اهللاََِّ َ َ ََ ََ َ َّ ِ
ْينْهاكم أن حتلفوا بآبائكم ُْ ِ َ َ َِ ُ ِْ ْ َ َ ُ«. 

وأبـو إسـحاق . جلهالـة الغفـاري الـذي مل يـسم،وهذا إسـناد ضـعيف: قلت
 الــشيباين وحيتمــل أن يكــون ســليامن بــن أيب ســليامن.الــراوي عنــه مل أعرفــه

 .قات من رجاهلام وسائر رجاله ث،"الصحيحني" يف املخرج له
 ." وفيه راو مل يسم،رواه أمحد": )٨/٣١٢(واحلديث قال اهليثمي 



 
 

٦ 
ك":  وهــو قولــه،ويف مــتن احلــديث نكــارة ظــاهرة :قلــت ــ  فإنــه مــن ،"وأبي

 ، ولـــذلك أنكـــره ســـامل بـــن عبـــد اهللا بـــن عمـــر،احللـــف بغـــري اهللا املنهـــي عنـــه
عمــر وهــو حــديث متفــق عليــه مــن حــديث ابــن .للحــديث الــذي رواه عــن أبيــه

ُريض اهللاَُّ عنْــــه َ َ ِ مــــن طريــــق ) ٨/١٨٧/٢٥٦٠("اإلرواء" يف ّ وهــــو خمــــرج،َ
 .به.. ومن طريق الزهري عن سامل،نافع عنه

  ).٦٨٢-١٣/٢/٦٨١"(الضعيفة"



 
 

٧ 

 
  : ]قال اإلمام[

 .رشك...وجل احللف بغري اهللا عز
  ).١١/٢/٥٦٧"(الضعيفة"
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  : ]قال اإلمام[

 مــن النـوع اهللا،وهــذا مـع رشيكـا جعلــه فقـد بـاهللا احللــف عـىل اهللا غـريب احللــف يـؤثر الـذي
 .يعرفونه ال املسلمني أكثر األسف مع الرشك

  )٠٠: ١٨: ٥٢/٠٠(" اهلدى والنور 
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 :]صروي عن النبي [
 .»السبع األواخر يف  التمسوها،إن اهللا لو شاء ألطلعكم عليها«
 .)ضعيف(
  : ]ل اإلمامقا[

ـــــن خزيمـــــة ـــــان ،)٢-١/ ٢٢١/ ١ ("صـــــحيحه" يف أخرجـــــه اب ـــــن حب  واب
مـن طريــق ) ٤٣٧/ ١( واحلـاكم ،)١١٠ص ("مـسنده" يف  والبـزار،)٩٢٦(

ك بــن مرثــد عــن أبيــه قــال  ص ســألت رســول اهللا:  فقلــت،ســألت أبــا ذر: مالــ
يــا رســول : قلــت:  قــال،أنبأنــا كنــت اســأل النــاس عنهــا:  فقــال؟عــن ليلــة القــدر

 يف بـــــل هــــــي«:  قـــــال؟رمـــــضان أو غـــــريه يف ، أخـــــربين عـــــن ليلـــــة القـــــدر!اهللا
 تكــون مــع األنبيــاء مــا كــانوا فــإذا قــبض !يــا رســول اهللا: قلــت: قــال.»رمــضان

بـــــــــل هـــــــــي إىل يـــــــــوم «:  قـــــــــال؟األنبيـــــــــاء رفعـــــــــت أم هـــــــــي إىل يـــــــــوم القيامـــــــــة
 يف التمــسوها": قــال؟رمــضان هي يف !يــا رســول اهللا: فقلــت: قــال.؟»القيامــة

 ، وحـــدثص ثــم حـــدث رســـول اهللا: قـــال." والعـــرش األواخـــرالعــرش األول
 يف التمــسوها«:  قــال؟أي العــرشين يف يــا رســول اهللا: فاهتبلــت غفلتــه فقلــت

 ص ثـــم حــــدث رســــول اهللا.» ال تـــسألني عــــن يشء بعــــدها،العـــرش األواخــــر
ك!يــا رســول اهللا:  فاهتبلــت غفلتــه فقلــت،وحــدث  - لتخــربين! أقــسمت عليــ



 
 

١٠ 
ًفغــضب عــيل غــضبا مــا غــضب «:  قــال؟عــرش هــيأي ال يف -أو ملــا أخربتنــي

 .فذكره»...: عيل مثله قبله وال بعده فقال
 ."إن اهللا لو شاء ألطلعكم عليها": وأنكر ما فيه قوله

 وزاد ،مــــن هــــذا الوجــــه دون قولــــه هــــذا) ١٧١/ ٥(وقــــد أخرجــــه أمحــــد 
 : فقال
ك" ــ واإلقــسام بغــري اهللا تعــاىل منكــر آخــر ال ."أقــسمت عليــك بحقــي علي
 .جيوز

  ).١٠٠-٧/٩٩"(الضعيفة"
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 ]: صقال رسول اهللا [
ــؤتى بأشــد النــاس كــان بــالء«  فيقــول أصــبغوه ،الــدنيا مــن أهــل اجلنــة يف ي

يـــا ابـــن آدم هـــل :  فيقـــول اهللا عـــز وجـــل،صـــبغة اجلنـــة، فيـــصبغونه فيهـــا صـــبغة
 أكرهـــه ًت شــيئاعزتــك مــا رأيـــ وال:  فيقـــول؟ قـــط أو شــيئا تكرهــهًرأيــت بؤســا

أصـبغوه فيهـا : الـدنيا مـن أهـل النـار فيقـول يف ؤتى بأنعم الناس كانُ ثم ي،قط
ال :  فيقـــول؟يـــا ابـــن آدم هـــل رأيـــت خـــريا قـــط قـــرة عـــني قـــط:  فيقـــول،صـــبغة

 .)ال قرة عني قط ووعزتك ما رأيت خريا قط
  : ]قال اإلمام[

ن مـــ واحلـــديث جـــواز احللـــف بـــصفة مـــن صـــفات اهللا تعـــاىل يف )فائـــدة(
احللـف  يف  بـاب مـا جـاء" )١٠/٤١( " السنن الكربى " يف أبواب البيهقي

 الكـــالم والعظمـــة والكربيـــاء وبـــصفات اهللا تعـــاىل كـــالعزة والقـــدرة واجلـــالل
ـــك  والـــسمعو ـــث وأشـــار إىل هـــذا احلـــديث."نحـــو ذل  ثـــم ســـاق حتتـــه أحادي
ــشهد بــبعض اآلثــار عــن ابــن مــسعودو  فيــه دليــل عــىل أن ": قــال وغــريه واست
ثــم روي بإســناد الــصحيح عــن التــابعي الثقــة ."...لــف بــالقرآن كــان يمينــااحل

 اهللا اخلــالق:  أدركــت النــاس منــذ ســبعني ســنة يقولــون": عمــرو بــن دينــار قــال
 ."القرآن كالم اهللا عز وجل  وما سواه خملوقو

  ).١٥٦-٣/١٥٥"(الصحيحة"



 
 

١٢ 

 

 هل جيوز احللف بالقرآن؟: سؤال
القـــرآن كـــام اتفـــق عليـــه أهـــل الـــسنة واجلامعـــة أنـــه كـــالم اهللا تبـــارك  :لـــشيخا

ًوتعـــاىل وكـــالم اهللا أيـــضا صـــفة مـــن صـــفاته فالتـــايل جيـــوز احللـــف بكالمــــه 
 .تبارك وتعاىل وقرآنه، نعم

 وهل جيوز السجود للقرآن؟ :مداخلة
إذا تومهــــــت الــــــسجود للقــــــرآن بكالمــــــه فــــــنعم، أمــــــا للمــــــصحف  :الــــــشيخ

 .ء ليس من صفة اهللا عز وجلفاملصحف فيه يش
  )٤٢: ٢٩: ٠٠ /٢" (فتاوى اإلمارات"
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 هل هو قسم بغري اهللا؟) ولعمر احلق(القسم ـب: السائل
عــىل حـــسب قاصــد القاســم، إذا قـــصد احلــق يعنـــي ) لعمــر احلـــق( :الــشيخ

، وإذا قــصد ًاحلـق ســبحانه وتعــاىل، فلــيس فيــه يشء إطالقـا؛ ألنــه حلــف بــاهللا
ًالــصواب مــثال جــاز أيــضا؛ ألنــه يرجــع إىل املعنــى : هــو؛بــاحلق يشء معنوي ً

: األول، أمـا إذا قــصد يشء مــادي فــال جيــوز؛ ألنـه حلــف بغــري اهللا، فهنــا يقــال
 .»إنام األعامل بالنيات«

  )٠٠: ٤٧: ٤٤/ ٢٤٥(" اهلدى والنور"
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 ]: صقال رسول اهللا [
 ."حلف فليحلف برب الكعبة من  "
 ].ترجم له اإلمام بقوله احللف بالكعبة [
  )٣/١٥٤"(الصحيحة"
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 .»اجلنة إال اهللا بوجه سألُي ال«: ص اهللا رسول قال: قال جابر عن

 ]: قال اإلمام[
ز نظـر مـن ِإسناده ضعيف ويف االستدالل هبذا احلـديث عـىل عـدم اجلـوا

 فـــإن فيــــه ســــليامن بـــن قــــرم بــــن ,أنــــه ضـــعيف ال يــــصح إســــناده: األول: وجـــوه
ـــــن عـــــدي,معـــــاذ ـــــه كـــــام قـــــال اب ثـــــم ) ١٥٥/١ق (,»الكامـــــل« يف وقـــــد تفـــــرد ب

ولــذلك ملــا أورد الــسيوطي ,فــال حيــتج بــه,وهــو ضــعيف لــسوء حفظــه,الــذهبي
ـــضياء تعقبـــه املحقـــق » املختـــارة« يف هـــذا احلـــديث مـــن روايـــة أيب داود وال

, فيـــه ســـليامن بـــن معـــاذ: »املهـــذب« يف قـــال«: د الـــرؤوف املنـــاوي بقولـــهعبـــ
 »ضـــعيف: وقـــال عبـــد احلـــق وابـــن القطـــان.اهــــ.لـــيس بـــيشء: قـــال ابـــن معـــني

 .يسء احلفظ: »التقريب« يف وقال احلافظ: قلت
لــــو صــــح احلــــديث مل يــــدل عــــىل مــــا ذهــــب إليــــه مــــن رأى عــــدم : الثــــاين
أمـا , ًال به تعاىل شيئا مـن حطـام الـدنياألن املتبادر منه النهي عن السؤ,اجلواز

فـــال يبـــدوا يل أن , أن يـــسأل بـــه اهلدايـــة إىل احلـــق الـــذي يوصـــل بـــه إىل اجلنـــة
وذكــر «: هــذا مــا قالــه احلــافظ العراقــي يف ويؤيــدين, احلــديث يتناولــه بــالنهي

فال يـــسأل اهللا ؛اجلنـــة إنـــام هـــو للتنبيـــه بـــه عـــىل األمـــور العظـــام ال للتخـــصيص
ًبخـالف األمـور العظـام حتـصيال أو دفعـا كـام يـشري , ر الدنيئةاألمو يف بوجهه ً

 .نقله املناوي وأقره»  به صإليه استعاذة النبي
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: ّإنـــام بــــوب النـــووي للحـــديث بالكراهــــة ال بعـــدم اجلـــواز فقــــال: الثالـــث

والكراهـة عنـد الـشافعية » باب كراهة أن يسأل اإلنسان بوجـه اهللا غـري اجلنـة«
 .»للتنزيه

  ).١/٦٠٥"(ة املصابيححتقيق مشكا" 
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 ]:تعاىلقال [
﴿


﴾. 

 .]»لون بهَءتسا«:  قوله تعاىلًقال اإلمام معلقا عىل[
ال يــــسأل بوجـــــه اهللا إال ": فيــــه جــــواز الـــــسؤال بــــاهللا تعـــــاىل، وأمــــا حـــــديث

وعــىل فــرض صــحته؟ فهــو حممــول عــىل ســؤال األمــور  .فــضعيف ."اجلنــة
 ." املسلمون "جملة  يف كام بينت ذلك.احلقرية

  ).١/٣٩"(الضعيفة"
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 :]ابن عباس قال عن[
مـا شـاء اهللا :  فقـال،بعـض الكـالم يف  فراجعـهص  جاء رجـل إىل النبـي"

 ،!)؟نـدا: لفـظ يف و(ً أجعلتنـي مـع اهللا عـدال«: ص  فقال رسـول اهللا!وشئت
 .»ال بل ما شاء اهللا وحده

 ]قال اإلمام[
 : فقه احلديث

 "شــئت  و مــا شـاء اهللا": يف هـذه األحاديــث أن قـول الرجــل لغـريهو: قلـت
ــرب رشكــا  ألنــه يــوهم أن مــشيئة ،هــو مــن رشك األلفــاظ، ونظــر الــشارع يف يعت

، ســببه القــرن بــني املــشيئتني، ودرجــة مــشيئة الــرب ســبحانه وتعــاىل يف العبــد
ك قــول بعــض العامــةو  مــا يل غــري اهللا: أشــباههم ممــن يــدعى العلــم ومثــل ذلــ
باسـم اهللا «: ينمثله قـول بعـض املحـارض، وعليك وتوكلنا عىل اهللا، وأنتو

ك مــن األلفــاظ الــرشكية و»الــشعب وباســم اهللا« أو ،»والــوطن   التــي ،نحــو ذلــ
 .تعاىل و مع اهللا تباركً أدبا،التوبة منها وجيب االنتهاء عنها

غــــري قليــــل مــــن ، وولقــــد غفــــل عــــن هــــذا األدب الكــــريم كثــــري مــــن العامــــة
ــربرون النطــق بمثــل هــذه الــرشكيات كمنــاداهتم غــري  يف  اهللاخلاصــة الــذين ي

احللــف هبــم مــن دون اهللا  و واالســتنجاد بــاألموات مــن الــصاحلني،،الــشدائد
 فـــإذا مـــا أنكـــر ذلـــك علـــيهم عـــامل ،جـــل واإلقـــسام هبـــم عـــىل اهللا عـــز، وتعـــاىل
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 فـإهنم بـدل أن يكونـوا معـه عونـا عـىل إنكـار املنكـر عـادوا ،الـسنة وبالكتاب

إنـام األعـامل و! اهللا طيبـةإن نيـة أولئـك املنـادين غـري : قـالوا، وباإلنكـار عليـه
 !احلديث يف بالنيات كام جاء

 أن النيـة الطيبـة إن وجـدت عنــد - إرضـاء للعامــة-فيجهلـون أو يتجـاهلون
أن معنــــى احلــــديث ، وً فهــــي ال جتعــــل العمــــل الــــسيئ صــــاحلا،املــــذكورين

 ال أن األعـامل املخالفـة ،املذكور إنـام األعـامل الـصاحلة بالنيـات اخلالـصة
 إىل أعـــامل صـــاحلة مـــرشوعة بـــسبب اقـــرتان النيـــة الـــصاحلة للـــرشيعة تنقلـــب

 لـو صـىل جتـاه ً أال تـرى أن رجـال! ذلك ما ال يقولـه إال جاهـل أومغـرض،هبا
ك منكــ  يف اآلثــار الــواردة و مــن العمــل ملخالفتــه لألحاديــثًراَالقــرب لكــان ذلــ

 فهــــل يقــــول عاقــــل أن الــــذي يعــــود إىل ،النهــــي عــــن اســــتقبال القــــرب بالــــصالة
 كـال ثــم ؟ال بعــد علمـه بنهــي الـرشع عنــه أن نيتـه طيبــة وعملـه مــرشوعاالسـتقب
 يف  وينـــسونه تعـــاىل، فكـــذلك هـــؤالء الـــذين يـــستغيثون بغـــري اهللا تعـــاىل،كـــال

 ال يعقـل أن تكـون نيـاهتم ،مـدده وحالة هم أحـوج مـا يكونـون فيهـا إىل عونـه
هــم يــرصون عــىل هــذا املنكــر ، وً عــن أن يكــون عملهــم صــاحلاً فــضال،طيبــة
 .هم يعلمونو

  ).١/١/٢٦٦"(الصحيحة"
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ص 
 

األرض مــــا بـــني آونــــة  يف فهـــؤالء الــــشباب املتحمـــسني إلقامــــة حكـــم اهللا
وأخــرى ونــسمع أهنــم خرجــوا، وأهنــم قتلــوا ثــم نــسمع أنــه قتــل مقابــل عــرشة 

 مائـة، حــبس مـنهم ألـوف مؤلفـة هــذا مـن هـؤالء اجلنـود أو الــرشطة قتـل مـنهم
ـــرسمها، لـــذلك : جلهلهـــم بالقاعـــدة إذا وقـــع املـــسلم بـــني مفـــسدتني اختـــار أي

﴿: ًحتقيـق قولـه تعـاىل املـذكور آنفـا يف ال ينايف السعي: نحن نقول
﴾) هـذا بغـض النظـر اآلن عـن  يف  الـسعي)٦٠: األنفـال

ـــرضر إال ضـــغثا عـــىل إبالـــه كـــام يقـــال هـــذا ا َّخلـــروج الـــذي ال فائـــدة منـــه إال ال ً
 هـذا »ًمـن رأى مـنكم منكـرا«: االحتجاج بقولـه عليـه الـسالم: حني ذاك نقول

غفلــــة عــــن كــــون الرســــول رأى بعــــض املنكــــرات وســــكت عنهــــا خــــشية أن 
ــري املنكــر، وأنــا أذكــر لكــم  يرتتــب مــن وراء هــذا املنكــر مفــسدة أكــرب مــن تغي

 .ًن مثاال أهون من هذا التغيرياآل
 رأى رجل من أصحاب الرسول عليه الـسالم رؤيـا فجـاء إليـه وقـص عليـه

طريقــــي مــــن طــــرق  يف يــــا رســــول اهللا رأيــــت نفــــيس وأنــــا أمــــيش«:  قــــالص
القــوم أنــتم معــرش اليهــود لــوال  َعــمِن: ًاملدينــة فلقيــت رجــال مــن اليهــود فقلــت

 .»عزير ابن اهللا: أنكم ترشكون باهللا فتقولون
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املنـــام، نعـــم القـــوم أنـــتم معـــرش  يف الـــصحايب يقـــول هـــذا الكـــالم لليهـــود
 يف عزيــر ابــن اهللا فأجابــه اليهــودي: اليهــود لــوال أنكــم تــرشكون بــاهللا فتقولــون

ونعـــم القـــوم أنـــتم معـــرش املـــسلمني لـــوال أنكـــم تقولـــون مـــا شـــاء اهللا «املنـــام، 
 .»وشاء حممد

ــــاس هــــذا الكــــالم جلهلهــــم باإل ســــالم، نعــــم القــــوم أنــــتم اآلن يقولــــون الن
ثــــم : معــــرش املــــسلمني لــــوال أنكــــم تقولــــون مــــا شــــاء اهللا وشــــاء حممــــد قــــال

نعـــــم القـــــوم أنـــــتم معـــــرش : ًمـــــضيت فلقيـــــت رجـــــال مـــــن النـــــصارى فقلـــــت لـــــه
مــا شــاء اهللا وشــاء حممــد، هــذا : النــصارى لــوال أنكــم تــرشكون بــاهللا فتقولــون

 ..نرصاين بيقابل
 .املسيح :مداخلة
 . نعم:الشيخ
 .املسيح :ةمداخل
ــرصاين :الــشيخ  القــوم أنــتم معــرش َمْعــِن: ًآه املــسيح عفــوا املــسلم يقــول للن

عيــسى ابــن اهللا فقابلــه النــرصاين : النــصارى لــوال أنــتم تــرشكون بــاهللا فتقولــون
:  القـوم أنـتم معـرش املـسلمني لـوال أنكـم تـرشكون بـاهللا فتقولـونَمْعـِون: بقوله

 .ما شاء اهللا وشاء حممد
هــل قصــصت «: ص  عــىل الرســول عليـه الــسالم قــال لــهملـا قــص القــصة

طاملـا سـمعت مـنكم «: فخطـب الرسـول الـصحابة قـال.ال:  قـال»؟عىل أحد
يــــسمع مــــنهم هــــذه :  انظــــروا أيــــن الــــشاهد»كلمــــة تقولوهنــــا فأســــتحيي مــــنكم

الكلمــة فيــستحيي مــنهم أن يبــادرهم باإلنكــار؛ ألنــه عليــه الــسالم يعلــم أهنــم 



 
 

٢٢ 
قلـــوهبم،  يف ولـــيس عقيـــدة منحرفـــة عـــن التوحيـــدًيقولوهنـــا خطـــأ بألـــسنتهم، 

طاملــا ســـمعتها مــنكم، ثـــم قــص علـــيهم الرؤيــا هـــذه فقــال عليـــه : فيقــول هلـــم
ك ال يقــولن أحــدكم مــا شــاء اهللا وشــاء حممــد، ولكــن «: ًالــسالم بنــاء عــىل ذلــ

 .»ما شاء اهللا وحده: ليقل
ًبارك اهللا فيكم تغيري املنكـر مـش رأسـا تـرى منكـرا تبـادر إن: ًإذا كـاره بـدك ً

العمليـــة احلـــسابية؟ معادلـــة تقابـــل احلــــسنات  يف تعمـــل مـــاذا يقولـــون اليـــوم
ك أنــه..بالــسيئات وتــوازن  يف بــني احلــسنات والــسيئات، فــإذا غلــب عــىل ظنــ

تغيـــريك هلـــذا املنكـــر ســـتكون احلـــسنات أكثـــر مـــن الـــسيئات، وأنـــت مـــأجور 
ســتكون وأنــت منفــذ هلــذا احلــديث، أمــا إذا بــدا لــك أن الــسيئات واملفاســد 

أكثـــر مـــن املـــصالح التـــي تبتغـــي مـــن األمـــر بـــاملعروف والنهـــي عـــن املنكـــر 
ً عــن هــدم الكعبــة، بــل كــام أمــسك أيامــا ص فأمــسك كــام أمــسك رســول اهللا

ال يقــولن أحــدكم مــا شــاء اهللا وشــاء حممــد، ولكــن «: عـن أن يقــول ألصــحابه
 .»ما شاء اهللا وحده: ليقل
  )٠٠: ٢١: ١٠/ ٧٠٦(" اهلدى والنور" 



 
 

٢٣ 

 
  :]قال اإلمام[

 ,جـــرت عـــادة كثـــرية مـــن النـــاس أهنـــم إذا ســـئل أحـــدهم عـــام ال علـــم لـــه بـــه
اهللا ورســـوله :  أجـــاب بقولـــه؛ًســـواء كـــان باســـتطاعة البـــرش عـــادة معرفتـــه أم ال

 .أعلم
-قيـد احليــاة يف  مـا كــان يعلـم الغيـب وهـوص  فإنـه؛وهـذا جهـل بالـرشع

ُولــو كنـــت أعلــم الغيــب الســـتكثرت [: القــرآن يف  تعــاىل عنـــهكــام حكــى اهللا َ ُْ ْ َُ ْ َ َْ َ َ ْ ْ ََ ْ َ ُ
ُمــن اخلــري ومــا مــسني الــسوء ُّ َ َّ َ َ ِْ َِ َ َِ  ذلــك بعــد أن انتقــل إىل ص  فكيــف يعلــم؛-]ْ

ـــرص! ؟الرفيـــق األعـــىل اهللا : اجلـــواب عـــىل قولـــه يف فالـــصواب اليـــوم أن يقت
 .أعلم

اهللا ورســوله :  بقــوهلمص نــهوإنــام كــان الــصحابة ريض اهللا عــنهم جييبو
ُ لينَبئهم به؛ وإال, ما سأهلم إال وعنده علم ذلكص لعلمهم بأنه .أعلم ِّ َُ. 

 . وال تكن من الغافلني,فتنبه هلذا
  ).١٠١٩/ ٣" (أصل صفة الصالة"



 
 

٢٤ 

 
  : ]قال اإلمام[

اهللا ورسـوله أعلـم؛ ألن هــذا رشك : مثـل هــذه املناسـبة يف إيـاكم أن تقولـوا
ــــا أ ...ي،لفظــــ ــــيشء مهــــم جــــدا، الواحــــد يقــــول للثــــاينِّذكــــُوأن تعــــرف : ًركم ب

 .اهللا ورسوله أعلم: البارح ماذا تعشينا؟ فيقول
ـــــيس يعلـــــم كـــــل مـــــا يقـــــع ومـــــا  فهـــــذا ال جيـــــوز أن يقـــــال؛ ألن رســـــول اهللا ل
حيــــدث، هــــذا علــــم اخـــــتص اهللا بــــه، لكــــن الــــشبه مـــــن أيــــن تــــأيت؟ أن هنـــــاك 

بعــــــــض  يف الم ســــــــأله أصــــــــحابهأحاديــــــــث كثــــــــرية، أن الرســــــــول عليــــــــه الــــــــس
هـــذا  يف اهللا ورســـوله أعلـــم،: املناســـبات مثـــل هـــذا الـــسؤال، فكـــان جـــواهبم

الــيشء وبعــد انتقــال الرســول عليــه الــسالم مــن هــذه احليــاة الــدنيا الفانيــة إىل 
ًحياة الربزخيـة التـي هـو فيهـا يرقـى يلقـى نوعـا أو بعـض جزائـه مـن ربـه تبـارك 

قيـــد حياتـــه  يف والتبليـــغ هلـــا، وهـــو كـــانوتعـــاىل عـــىل قيامـــه بواجـــب الـــدعوة 
 .ًمتصال بسبب قوي بالسامء بوحي السامء، هذا من جهة

حينام كان يسأل أصـحابه كـأن الـصحابة ينتبهـون إىل أنـه : من جهة أخرى
عليـــــه الـــــسالم يـــــسأهلم عـــــن يشء هـــــو عـــــىل علـــــم بـــــه؛ ولـــــذلك كـــــان يكـــــون 

ــــنام ًاهللا ورســــوله أعلــــم، وفعــــال الــــذي انتبهــــوا لــــه حتققــــ: جــــواهبم وا منــــه حي
 .خيربهم الرسول عليه السالم عن اليشء الذي توجه به يسأهلم عنه



 
 

٢٥ 
ً والباحـث فيهـا كثــرية وكثـرية جـدا، لعــل ِةنَُّواألمثلـة التـي متـر بالقــارئ للـس

من أشهرها مما ال خيفى عىل كل احلـارضين إن شـاء اهللا قـصة جربيـل عليـه 
ًأيـــضا عمـــر بـــن اخلطـــاب الــسالم التـــي رواهـــا عبـــد اهللا بـــن عمـــر ورواهــا أبـــوه 

 إذ جـــاء رجـــل شـــديد صبيـــنام نحـــن جلـــوس عنـــد رســـول اهللا «: التـــي فيهـــا
بياض الثياب شديد سواد الشعر ال يـرى عليـه أثـر الـسفر وال يعرفـه منـا أحـد، 

، فأسند ركبتيه بركبتيـه ووضـع كفيـه عـىل فخذيـه، ثـم صحتى دنا من النبي 
إليـــامن، أخـــربين عـــن يـــا حممـــد أخـــربين عـــن اإلســـالم، أخـــربين عـــن ا: قـــال

 وإىل آخـر احلـديث، ثـم وىل الرجـل، قـال »..اإلحسان، أخربين عن الـساعة
اهللا ورسـوله : أتـدرون مـن الـسائل؟ قـالوا«: -وهنـا الـشاهد-هلم عليه السالم

، ففـي مثـل هـذا الـسؤال مـن »ذاك جربيل جـاءكم يعلمكـم ديـنكم: أعلم، قال
ء املــسئولني أن الرســول الرســول عليــه الــسالم لألصــحاب فيــه إشــعار هلــؤال

اهللا ورسـوله أعلـم، أمـا اليـوم : مثـل هـذا الـسؤال يف عىل علم؛ لذلك قالوا لـه
ــــا مــــاذا أريــــد أنــــا أســــألك اآلن؟ اهللا ورســــوله أعلــــم، ال الرســــول مــــا  تعــــرف أن

 ،﴿يعـرف الغيـب، 
﴾)من رسـول حـي مبلـغ رسـاالت ربـه، أمـا بعـد وفاتـه فهـو )٢٧ ،  ٢٦:اجلن ،
ــــه، فــــال تقولــــوا اليــــوم يف اآلن اهللا : أي يشء يف طريــــق لقائــــه جلزائــــه مــــن رب

الكتــاب والــسنة،  يف ورســوله أعلــم، إال إذا كانــت املــسألة منــصوص عليهــا
 .ونحن عىل يقني أن الرسول كان عىل علم هبا

  )٠٠: ٢٩: ٢٤/ ٧٢٩("اهلدى والنور"



 
 

٢٦ 

 ص
 

خطـاهبم  يف السالم بمناسـبة قـول بعـضهم وعليه الصالة قاله] انقطاع[ -
فخـــيش عليـــه ،إيـــاه عليـــه الـــصالة والـــسالم بمثـــل هـــذا اللفـــظ أال وهـــو السيادة

 األمــــر األول أن يوصــــلهم مـــــدحهم أمــــرين؛عــــىل هـــــؤالء الــــصالة والــــسالم 
 باحلـديث اآلخــر ً وهــذا يكـاد يكـون رصحيــاّعليـه الــسالم إىل الغلـو للرسـول
 »  اإلمام أمحدمسند« يف الذي جاء

 وخرينـا ، فقالوا له أنـت سـيدنا وابـن سـيدناص أن ناسا جاءوا إىل النبي«
لكم أو بنحـــو قـــولكم قولـــوا بقـــو: عليـــه الـــصالة والـــسالم  فقـــال،وابـــن خرينـــا

 هــــــو ،ال يــــــستجرينكم الــــــشيطان: فقولــــــه» وال يــــــستجرينكم الــــــشيطان ،هــــــذا
خـيش مـن هـؤالء الـذين خـاطبوه بقـوهلم   ألنه عليـه الـصالة والـسالم؛رصيح

 الــــشيطان هلــــؤالء دإىل آخــــره أن يمهــــ» أنــــت ســــيدنا وابــــن ســــيدنا«املــــذكور 
ـــــه الـــــصال  بمدحـــــهِّبمثـــــل هـــــذه الكلـــــامت فيـــــصلوا إىل الغلـــــو  ة والـــــسالمعلي

: عليـــه الـــسالم فلـــذلك جـــاء احلـــديث املتفـــق عليـــه بـــني الـــشيخني وهـــو قولـــه
ــــا عبــــد« ــــش أول احلــــديث» إنــــام أن رت النــــصارى طــــروين كــــام أطــــال ت «!؟أي

ــام أنــا عبــد،عيــسى ابــن مــريم هــذا هــو الــسبب .»عبــد اهللا ورســوله:  فقولــوا، إن
لك املـدح خـيش مـن الـذين مـدحوا الرسـول بـذ  عليه السالمهوهو أن: األول

 .هم الشيطان إىل أن يقولوا فيه ما قالته النصارىَلِوصُ أن يًاجلائز أصال



 
 

٢٧ 
هـو أن يلفـت نظـرهم إىل أن الـسيد احلقيقـي هـو اهللا لـذلك : واألمر الثاين

نفهـــم أنـــه ال منافـــاة بـــني هـــذا احلـــديث  البيـــان  ومـــن هـــذا،قـــال هلـــم الـــسيد اهللا
أنـــا ســـيد ولـــد آدم «: سالمعليـــه الـــصالة والـــ وبـــني احلـــديث اآلخـــر وهـــو قولـــه

 اون ممــر أتــد،أنــا ســيد النــاس يــوم القيامــة«: ويف احلــديث اآلخــر »وال فخــر
حـديث الـشفاعة الطويـل هـذا مـا عنـدي جوابـا عـن  عليـه الـسالم ثم ذكر» ذاك

 سؤالك هذا 
 ؟املجرىوقوموا إىل سيدكم أيضا يأخذ هذا  :مداخلة

ى الــسيادة هنــا مــن  ولــيس معنــ،ذا رئيــسكم: أياللغــوي؛ســيدكم بمعنــاه -
وإنام كـــام لـــو قـــال ،عليـــه الـــسالم بـــاب التعظـــيم الـــذي يـــستحقه مثـــل الرســـول

 . نعم،أمريهم:  يعني، فهو سيدهم،قوموا إىل أمريكم: هلم
  )٠٠: ٢٢: ٣٣/٠٤ ( "اهلدى والنور"
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 : ]صروي عن النبي [
 ،ثــم ال يــصري إىل واحــد مــنهم ،يقتــل عنــد كنــزكم ثالثــة كلهــم ابــن خليفــة«

 ثــم ، املــرشق فيقتلــونكم قــتال مل يقتلــه قــومِلِبــَثــم تطلــع الرايــات الــسود مــن ق
 فإنــه ، عــىل الــثلجًحبــوا فــإذا رأيتمــوه فبــايعوه ولــو: ذكــر شــيئا ال أحفظــه فقــال

 إذا رأيـتم الرايـات الــسود خرجـت مـن قبــل - ويف روايــة-خليفـة اهللا املهـدي
 .»إلخ..خراسان فأتوها ولو حبوا

  : ]قال اإلمام[

فـــإن فيهـــا خليفـــة اهللا املهـــدي فقـــد :  دون قولـــه،احلــديث صـــحيح املعنـــى
 مـــن طريـــق علقمـــة عـــن ابـــن مـــسعود )٥١٨ ـ ٢/٥١٧(ماجـــه  أخرجـــه ابـــن

ــام قبلــه،مرفوعــا نحوروايــة ثوبــان الثانيــة  فــإن فيــه يزيــد بــن ، وإســناده حــسن ب
 فيـــه أيـــضا ذكـــر  ولـــيس،أيب زيـــاد وهـــو خمتلـــف فيـــه فيـــصلح لالستـــشهاد بـــه

 وال ، وهــذه الزيــادة خليفــة اهللا لــيس هلــا طريــق ثابــت،خليفــة اهللا وال خراســان
 ، فهـي منكـرة كـام يفيـده كـالم الـذهبي الـسابق،ما يصلح أن يكون شاهدا هلا
 ملــا فيــه مــن ،فــالن خليفــة اهللا: الــرشع أن يقــال يف ومــن نكارهتــا أنــه ال جيــوز

ــــك شــــيخ ،قص والعجــــزإهيــــام مــــا ال يليــــق بــــاهللا تعــــاىل مــــن الــــن  وقــــد بــــني ذل
وقـد : )٢/٤٦١( " الفتـاوى " يف  فقـال،اإلسالم ابـن تيميـة رمحـه اهللا تعـاىل

 ، أن اخلليفــة هــو اخلليفــة عــن اهللا،ظــن بعــض القــائلني الغــالطني كــابن عــريب
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يـــا :  وهلـــذا قـــالوا أليب بكـــر، واهللا تعـــاىل ال جيـــوز لـــه خليفـــة،مثـــل نائـــب اهللا

 حــسبي ،ص  ولكــن خليفــة رســول اهللا،ليفــة اهللالــست بخ:  فقــال!خليفــة اهللا
اللهــــم أنــــت «: ص  قــــال النبــــي،ذلــــك بــــل هــــو ســــبحانه يكــــون خليفــــة لغــــريه

 ،ســــــفرنا يف  اللهــــــم اصــــــحبنا،األهــــــل يف  واخلليفــــــة،الــــــسفر يف الــــــصاحب
ـــك ألن اهللا حـــي شـــهيد مهـــيمن قيـــوم رقيـــب حفـــيظ ،»أهلنـــا يف واخلفنـــا  وذل

 وال يــــشفع أحــــد عنــــده إال ، لــــيس لــــه رشيــــك وال ظهــــري،غنــــي عــــن العــــاملني
ــام يكــون عنــد عــدم املــستخلف بمــوت أو غيبــة،بإذنــه  ويكــون ، واخلليفــة إن

 ،وهـو قـائم خلفـه  ألنـه خلـف عـن الغـزو، وسـمي خليفـة،حلاجة املستخلف
 فإنـه حـي قيـوم ، وهـو منـزه عنهـا،حـق اهللا تعـاىل يف وكل هذه املعـاين منتفيـة

 منـــه وال يقـــوم ًون أحـــد خلفـــاوال جيـــوز أن يكـــ...شــهيد ال يمـــوت وال يغيـــب
 . فمن جعل له خليفة فهو مرشك به،فءٌ إنه ال سمي له وال ك،مقامه

  ).١٩٨-١٩٧، ١/١٩٥"(الضعيفة"
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 ]: قال اإلمام[
 ؛ ألنــه يــشبه]أي قــايض القــضاة[ال نــرى جــواز اســتعامل مثــل هــذا اللقــب 

إن أخنـــع اســـم عنـــد اهللا رجـــل «: صقولـــه يف  املنهـــي عنـــه)شاهنـــشاه(لقـــب 
رواه  »ملـك األمـالك، مثـل شاهنـشاه«: ، قـال ابـن عيينـة«تسمى ملك األمالك

 .الشيخان
  ).٣/١٧٧٤(»حتقيق مشكاة املصابيح«
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  : ]قال اإلمام[

ك امللــوك، ،كــره اسـتعاملهُلقـب قــايض القــضاة ممــا ي كــام ً قياســا عــىل ملــ
 وقـــد كـــره رســـول اهللا: »زاد املعـــاد« يف ذكـــر ذلـــك العالمـــة اإلمـــام ابـــن القـــيم

ـــك البخـــاري مـــن حـــديث ،أن يقـــال للـــسلطان ملـــك امللـــوك: ص  أخـــرج ذل
ــــــه [مــــــسودته  يف وإيــــــراد شــــــيخ اإلســــــالم ذلــــــك.أيب هريــــــرة أي مــــــسودة كتاب

 وال ،ًعـــىل احلكايـــة ملـــا كـــان مـــصطلحا عليـــه بيـــنهم] »مناقــب الـــشام وأهلـــه«
 .قراره لهإ ذلك يعني
  )٨٦ ص(التعليق على مناقب الشام وأهله"
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هل ينطبق بالقول ملا شاء اهللا ثم شـئت عـىل قـول كثـري مـا نـردده يـا رضـا اهللا ورضـا : سؤال
 الوالدين؟
إذا  هـو رضـا الوالـدين احلقيقـة حيتـاج إىل تقيـيم ،هـذا سـؤال طيـب :الـشيخ

هم ءكــــان املــــتكلم هبــــذا القــــول يــــا رضــــا اهللا ورضــــا الوالــــدين يقــــصد رضـــــا
القــــران الكــــريم  يف  فيكــــون هــــذا مــــن رضــــا اهللا كــــام قــــال تعــــاىل،املــــرشوع

﴿

﴾) هـذا )٢٤: اإلسـراء 

ً ثــم الوالــدين ثانيــا هــذا اإلرضــاء ً اهللا أوالمــن قــام هبــذه النــصيحة فقــد أرىض
ذ هــــذا لــــيس ئــــ أمــــا إذا أرىض الوالــــد أو الوالــــدة بمعــــصية اهللا حين،هــــو عبــــادة

 الكلمـــة إطالقـــا فهـــذا الفـــرق ال بـــد بعبـــادة وال جيـــوز أن تقـــال حـــني ذاك هـــذه
مــن مالحظتــه إذا قيلــت هــذه الكلمــة عــىل أننــا ال نستحــسن أن تقــال مــن هــذا 

اإلنــــسان يــــا رضــــا : مــــا ال يريبــــك؛ ألنـــه ملــــا يقــــولدع مــــا يريبــــك إىل : البـــاب
ــــاس ال  الوالــــدين مــــا بــــيالحظ هــــذا التفــــصيل الــــذي أذكــــره اآلن ألن أكثــــر الن

القـــرآن الكـــريم ونحـــن نعـــرف مـــن واقـــع مـــن حيـــاة  يف يعلمـــون كـــام قـــال اهللا
األبنـــاء مـــع اآلبـــاء ال يالحظــــون  واملـــسلمني أن كثـــريا مـــن اآلبـــاء مــــع األبنـــاء

ًفرضـــنا أبـــا فقـــريا أو نـــام رضـــا بـــدون هـــذا القيـــد مـــثال إذا الرضـــا املـــرشوع وإ ً
فهـــو حيـــسن عـــىل أبيـــه ويكرمـــه ويغذيـــه باملـــال ..متوســـط احلـــال وأنـــه غنـــي
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 لكــن هــذا االبــن ال يــصيل وأبــواه راضــيان عنــه، لــيش؟ ،وكــل شــئ إلرضــائه

ك مــو راضــيان عــن هــذا الولــد، فهنــا ال يقــال يــا رضــا  ألنــه عــم ينفعــه، لكــن ربــ
 صــــحيح الوالــــدان راضــــيانني عنــــه لكــــن رب العــــاملني ،الــــديناهللا ورضــــا الو

دمــشق مــع  يف ًمــش راضــيان، وهنــا أذكــر عــادة نكتــة ألحــد أصــحابنا الظرفــاء
كـان يــأيت بــبعض أصـحابه حيــرض املجلـس لعلــه يــستفيد  أنـه كــان شـبه عــامي

هـــذا : فائـــدة علميـــة أو يـــسمع موعظـــة حـــسنة، فينكـــت ويقـــول بعرفـــك بفـــالن
الوالـدين مغـضوب مـن رب العـاملني، ونالحـظ نحـن فالن ابن فالن مريض 

ًكيــف يــريض األبنــاء عــادة وغالبــا آبــاءهم فيــصبحوا بتقبيــل اليــد، وملــا بــدهم  ً
يروحــوا ينــاموا كــامن بــدهم يودعــوهم بتقبيــل اليــد، لكــن هــم ال بيــصلوا ربــام 

هـذا مــريض الوالـدين مغــضوب مــن : ال بيـصوموا، ولــذلك قـال صــاحبنا هــذا
 .رب العاملني

فائــــدة هــــذا الرضــــا مــــن الوالــــدين مــــا دام هــــذا الرضــــا ال يرضــــاه اهللا فــــشو 
عزوجل، من هنا نعرف الفرق بـني رضـا الوالـدين املـرشوع ورضـا الوالـدين 

 .غري املرشوع
ًمــع ذلــك أعــود فــأقول مــا ينبغــي توجيــه مثــل هــذا النــداء ولــو كــان قاصــدا 
ة الرضـــا املـــرشوع ألنـــه يتعلـــق بـــاملخلوق فهـــو صـــفة للمخلـــوق ولـــيس صـــف

 .يا رضا اهللا، فنقف إىل هنا: للخالق إال الطرف األول من العبارة
  ) ٠٠: ٣٤: ٥٣٤/٢٨" (اهلدى والنور"
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أســوق اهللا عليــك أو ســائق اهللا : ًكلمــة تــدور كثــريا عــىل ألــسنة النــاس، يقــول يف :الــسائل

  من هذا؟ءعليك أو يش
الـــصميم اليــوم مـــن غفلــة النـــاس؛ بأســـوق اهللا  يف هـــذا مثــال يـــدخل :الــشيخ
ـــك ًمـــسكني هـــذا اإلنـــسان، هـــذا ال يفكـــر فـــيام يقـــول إطالقـــا؛ ألن قـــول ! علي
 !بأسوق اهللا عليك، من السائق هنا ومن املسوق؟: القائل

 .اهللا السائق :مداخلة
ك، أنــا بأســوق ا :الــشيخ ك متامــا؛ بأســوق اهللا عليــ ! هللاًال، العبــارة عكــس ذلــ

 هــذا قلــب لعظمــة اهللا ولعجــز ،هــذا كفــر، فاملــسوق هــو اهللا والــسائق عبــد اهللا
ك اللفظـة ماشــية، مثــل هـذا الــيل قــال مـا شــاء اهللا وشــئت، : عبـاد اهللا، لكــن هيــ

شـــو مـــشيئة حممـــد عليـــه الـــسالم مـــع كونـــه أفـــضل البـــرش بالنـــسبة ملـــشيئة اهللا 
: ا مـع ذلـك قـال لــهًالـيل خلـق املالئكـة والرسـل واألنبيـاء والـصاحلني مجيعـ

أنــا بأســوق اهللا : هــذه الــبالد يف  هــذا أفظــع ملــا يقــول القائــل، أجعلتنــي هللا نــدا
ـــك، اهللا أكـــرب ً جعـــل القـــادر عـــاجزا والعـــاجز قـــادرا ولـــذلك ال ينبغـــي أن ،علي ً

 .نتكلم إال بام نفكر

  )٠٠:٤٠:٠٣/ ٥٣٤"(اهلدى والنور
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  : ]قال اإلمام[

ك اهللا هــذا كــالم ظــاهر؛ ألنــه ال يــدوم إال اهللا عــز وجــل، : قــول القائــل أدامــ
ًهـذه عقيـدة يعرفهـا املـسلمون مجيعـا، لكـن ممكـن تأويلهـا أدامـك اهللا يعنــي 

أعـامر أمتـي «: ًحياة قررها ربنا هلؤالء البرش مـثلام قـال الرسـول عليـه الـسالم
 يعنـــي هـــذه املـــدة،  أدامـــك اهللا»مـــا بـــني ســـتني وســـبعني وقـــل مـــن جيـــوز ذلـــك

لـيس معنـى أدامـك اهللا يعنــي أبقـاك اهللا إىل األبـد؛ ألن هــذه خـصلة مزيـة تفــرد 
هبــا ربنــا عــز وجــل دون خلقــه فهــو األول والظــاهر والبــاطن ســبحانه وتعــاىل 

 .هذا الذي أردنا بيانه حول هذه الكلمة

  )٠٠: ٠٠: ٥٣٤/٥٢" (اهلدى والنور"



 
 

٣٦ 

 
 

  : ]قال اإلمام[
بــد لغــري اهللا كعبــد َّعُنقــل ابــن حــزم االتفــاق عــىل حتــريم كــل اســم م: فائــدة

ص ( " حتفــة املــودود " يف  وأقــره العالمــة ابــن القــيم،العــزى وعبــد الكعبــة
كـام هـو مـشهور  ، وعبـد احلـسني،عبـد عـىل:  وعليه فال حتـل التـسمية بــ)٣٧

عبــد النبـي أو عبــد الرســول كــام يفعلـه بعــض اجلهلــة مــن : وال بـــ ،عنـد الــشيعة
 .أهل السنة

  ).١/٥٩٦"(الضعيفة"



 
 

٣٧ 

 ص
 

» أنـا ابـن عبـد املطلـب..أنـا النبـي ال كـذب«: صما الفهـم الـصحيح لقـول النبـي : السؤال
 . عن التعبيد لغري اهللا عز وجلصي النبي مع هن

هــذا الكــالم الــذي صــح عــن الرســول عليــه الــسالم، لــيس  يف لــيس :الــشيخ
فيــه أي تعــارض بينــه وبــني هنيــه أو أمــره املــستفاد منــه النهــي عــن التعبيــد لغــري 
ــث أن هــذا هــو اســمه،  ك ألنــه هــو ينتــسب إىل جــده عبــد املطلــب حي اهللا، ذلــ

ــشأ اســام عبــعلــم املعــروف بــه عنــد النــ َّاس، فهــو مل ين ًد فيــه شخــصا إىل غــري ً
اهللا عـز وجــل، وإنــام عــرف النــاس بأنـه ابــن عبــد املطلــب، فهــو ال يــستطيع أن 
يعـرف النـاس بانتـسابه إىل عبـد املطلـب بتغيـري اسـمه، يعنـي أنـا أرضب لكــم 

 :ًمثال
كثـــــــــري مـــــــــن الـــــــــشيعة كـــــــــام تعلمـــــــــون يـــــــــسمون بعبـــــــــد احلـــــــــسني، وعبـــــــــد 

كتـاب املراجعـات  يف قـال عبـد احلـسني: ن نقولونحو ذلك، فنح..احلسن
كتبنــا بأنــه ال جيــوز التعبيــد لغــري اهللا تبــارك  يف كــذا وكــذا، ونحــن الــذين نقــرر

 ..كتـاب كـذا يف قـال عبـد احلـسني: وتعاىل، فـال يتبـادر لـذهن مـن يقـرأ قـويل
–ناقـل الكفـر : ًدت إنسانا لغري اهللا عز وجـل؛ ألنـه كـام يقـول العلـامءَّأنني عب

 . ليس بكافر-حاكي الكفرأو 



 
 

٣٨ 
ـــــا النبـــــي ال كـــــذب«: ًفـــــإذا هـــــذا احلـــــديث ـــــا ابـــــن عبـــــد املطلـــــب..أن  ال »أن

 أنــه حيــرم التعبيــد لغــري اهللا عــز ص ًيتعــارض مطلقــا مــع املعــروف عــن النبــي
 .وجل، فهو ناقل وليس بمؤسس

  )٠١:٠٢:٠٩/ ١٨٨"(اهلدى والنور"



 
 

٣٩ 

 
] نرجــو بيــان[هنــاك بعــض اجلمــل وبعــض الكلــامت وقــع فيهــا كثــري مــن النــاس : سائلالــ

أو إذا ...أنــا عنــد اهللا ثــم عنــدك: ، ويقــال...يــا فاســق، أو يـا فتــال،: قــول قائــل..جوازهـا مــن عدمــه
 ..عندك الرمحن، من هذه الكلامت: تفضل معنا قال يأكل معك الرمحن، أو قال: قال

 عندكم؟..هذه: الشيخ
 . نعم:مداخلة
 عنـدنا..نحن عندنا كلـامت تـضاهي هـذه، وكلهـا ال جتـوز! عجيب :الشيخ

 ...توكلنا عىل اهللا وعليك: سوريا يقولونيف 
بعـــض هـــذه العبـــارات التـــي جـــاء الـــسؤال عنهـــا ال شـــك أهنـــا خطـــأ، فكـــام 

: بعـــض الـــبالد الـــسورية مـــا يـــشاهبها كمثـــل قـــوهلم يف ًقلـــت لكـــم آنفـــا عنـــدنا
 العبـارة لكـن ، هـذا رشك، ومـا شـاء اهللا وشـئت رشكتوكلنا عـىل اهللا وعليـك،

 وبــني ثــم بــني يفرقــون مــا اليــوم العــرب فــأكثر شــئت، ثــم اهللا شــاء مــا الــصحيحة
 .العاطفة واو

ك كفــر لقولــه تعــاىل: كلمـة ﴿: توكلنــا عــىل اهللا وعليــ
﴾)توكلنــا : هـو يقــول بغـري مبـاالةعــىل اهللا وحـده، ف:  أي)١٢: إبــراهيم

عـىل اهللا وعليـك، متـى نقـول لـه؛ ألنــه لـيس فـاهم القـضية أو نقـدم لـه شــكوى 
توكلنــــا عـــــىل اهللا ...عــــىل عيننــــا: حلهــــا، نقــــول لــــه يف ويريــــد أنــــه يــــسعى لــــه
 .وعليك، هذا رشك



 
 

٤٠ 
 ...يد اهللا ويدك: كذلك يقولون عندنا

:  معنـــا يـــا شـــيخ، يقـــولتفـــضل: ًأو مـــثال يقـــول هـــذه العبـــارة الثانيـــة :مداخلـــة
مـــا فيهــــا [هـــذه هــــي ..اســــأل عـــن هــــذا..أكـــل معــــك الـــرمحن...أكلـــت معــــك

 ]يشء
 ؟ماذا اللفظة الثانية :الشيخ
 ..يأكل عندك الرمحن...يأكل معك الرمحن: قال :مداخلة
 !ليس فيها يشء هذه؟ :الشيخ
 .ما أقول لك أن فيها يشء...هذه العبارة :مداخلة
 فيها يشء أو ما يف؟ :الشيخ
 .ما أعرف :مداخلة

 !يأكل؛ اهللا يأكل؟ :الشيخ
 .يأكل معك الرمحن..نحن نعم :مداخلة
هـذا تـشبيه اخلـالق بـاملخلوق ال ..يأكل ربنا عز وجـل؟ ال هـذا كفـر :الشيخ

 جيوز، غريه؟
 .عندك الرمحن..بعضهم يقول :مداخلة
 عندك الرمحن؟ :الشيخ
 ..عندك الرمحن: يقول..تفضل عندنا :مداخلة
 ..دعنا نسمع تأويلها!  بأسال :الشيخ



 
 

٤١ 
: عنــدك الــرمحن يعنــي: معنــا، قــال...يــا شــيخ تفــضل عنــدنا: يقــول :مداخلــة
 ..يأيت هبا بلغة لطيفة..ال، لست آيت: ما تقول ..يعتذر ما
 عندك الرمحن؟: لكن ما معنى! ال بأس :الشيخ
 ..عندك الرمحن..لست أجلس معك..اخلري..الرمحن الربكة:يعني:مداخلة
كـــن إذا مل يكـــن يريـــد أن يقـــدم كلمـــة قاســـية يقـــول كلمـــة مـــا تليـــق ل :الـــشيخ
 ًرشعا؟

 .ألجل خاطره ألهنا طيبة :مداخلة
 .ألجل خاطره، لكن نحن نريد أن نصحح خاطره :الشيخ
 .إذا كان فيها ذم ينهى عنها! ال بأس :مداخلة
ـــــه انظـــــر اآلن: مـــــا جيـــــوز أن يقـــــال... :الـــــشيخ أهـــــل : عنـــــدك الـــــرمحن؛ ألن

احلــديث والــذين يتمــسكون بـام عليــه الــسلف الــصالح والــذين أهــل ...البـدع
يقولــوا ..يؤمنــون بآيــات الــصفات وأحاديــث الــصفات يــسمون هــؤالء مــشبهة

: يقولون عنا أننـا جمـسمة ملـاذا؟ ألننـا نقـول: جممسة، يعني ..مشبهة: عنهم
ًاســــتعىل اســــتعالء يليــــق بكاملــــه، فــــإذا : الـــرمحن عــــىل العــــرش اســــتوى، أي

 اسـتعىل، )٥: طه(﴾﴿:  هذه اآليـةقلت أنت بتفسري
جلــــس عــــىل العــــرش فتحــــت بــــاب الطعــــن فيــــك وتأييــــد قــــوهلم بأنــــك : أي

عنــدك الــرمحن، هــم ينكــرون معنــى أن يكــون الــرمحن : جمــسم، هــذا القــول
ـــام فـــرسها الـــسلف، أي اســـتعىل : عـــىل العـــرش اســـتوى وهـــي آيـــة نفـــرسها ب

هنــم يتومهـون أن هـذا فيــه تـشبيه هللا عـز وجــل كأنـه جــالس ينكـرون املعنـى أل



 
 

٤٢ 
عنـدك : عىل املجلس وهـو غنـي عـن العـاملني، كيـف لـو سـمعوا هبـذا القـول

هـــــذه ..عنـــــدك الــــرمحن جــــالس..عنـــــدك الــــرمحن ضــــيف: الــــرمحن، يعنــــي
 ممكـن تأويـل هـذا )٥: طه(﴾﴿..ًمعاين قبيحة جدا
: كن مـن تأديـب الرسـول عليـه الـسالم ألتباعـه املـؤمنني قولـهبمعنى مجيل ل

 كـــام مل أقـــصد أن الـــرمحن هـــو بذاتـــه »عتـــذر بـــه عنـــد اهللايال تكلمـــن بكـــالم «
تعــاىل عنــدك، لكــن أنــا أقــصد خــريه ومعونتــه وبركتــه إىل آخــره فهــذا تأويــل، 

 : يعنـي)١(»إيـاك ومـا يعتـذر منـه«: احلـديث اآلخـر يف التأويل هذا مـا فيـه خـري،
 ..واهللا أنا قصدت كذا: ال تتكلم بكالم أنت حتتاج إىل أن تقول

 .دع ما يريبك إىل ما ال يريبك :مداخلة
 .أحسنت، هذا هو :الشيخ

 ).٠٠: ٠٣: ٢٩/أ٣ ("رحلة النور"

                                                
 ).٢٦٧١( صحيح اجلامع )١(



 
 

٤٣ 

 
 ERROR! BOOKMARK NOT........رسالة في مناھي لفظیة عقدیة  لھا تعلق بأبواب الشرك

DEFINED.  
  ٣..........................................................باب الحلف بغیر اهللا شرك لفظي أو قلبي] ١[
  ٥................................................................................................باب منھ] ٢[

  ٧................................................................................................باب منھ] ٣[
  ٨................................................................................................باب منھ] ٤[

  ٩.......................................................................باب اإلقسام بغیر اهللا ال یجوز] ٥[
  ١١..............................................................باب جواز الحلف بصفات اهللا تعالى] ٦[

  ١٢....................................................................باب ھل یجوز الحلف بالقرآن؟] ٧[
  ١٣...............................................................؟»لعمر الحق «ھل یجوز الحلف بـ] ٨[

  ١٤..........................................................................الحلف بالكعبة باب كفارة] ٩[
  ١٥..................................................باب ھل السؤال بوجھ اهللا لغیر الجنة حرام؟] ١٠[

  ١٧............................................................................................باب منھ] ١١[
  ١٨.........................................ما شاء اهللا وشئت:باب من شرك األلفاظ قول القائل] ١٢[

  ٢٠..................ما شاء اهللا وشاء محمد:  لخطأ قولھمصلنبي باب سبب تأخیر بیان ا] ١٣[

بعطھم] ١٤[   ٢٣.....................................................اهللا ورسولھ أعلم: باب خطأ قول 

  ٢٤............................................................................................باب منھ] ١٥[

على آحاد الناس؟ بقولھم سیدنا، وھل یجوز إطالق ذلك  صباب حكم مخاطبة الرسول] ١٦[
.............................................................................................................٢٦  

  ٢٨......................................................................باب ال یقال فالن خلیفة اهللا] ١٧[
  ٣٠..................»ملك األمالك«و»  وشاھنشاه»قاضي القضاة«خطأ التلقیب بـ  في باب] ١٨[

  ٣١............................................................................................باب منھ] ١٩[
  ٣٢............................................یا رضا اهللا ورضا الوالدین: قول القائل باب حكم] ٢٠[



 
 

٤٤ 
  ٣٤........................................أسوق اهللا علیك وما شابھ ذلك: باب حكم قول القائل] ٢١[

  ٣٥..................................................................باب حكم قول القائل أدامك اهللا] ٢٢[
  ٣٦.........................لتعبید لغیر اهللا كعبد الحسین وعبد علي وعبد الرسولباب حكم ا] ٢٣[

أنا ابن عبد ...«:  عن التعبید لغیر اهللا مع قولھ صباب كیف الجمع بین نھي النبي] ٢٤[
  ٣٧.................................................................................................»المطلب؟

  ٣٩..............................................باب السؤال عن بعض األلفاظ المتعلقة بالعقیدة] ٢٥[
  ٤٣...................................................................................................الفھرس

 


